
 
ALGEMENE VERKOOP- DIENSTVERLENINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FORAN B.V. 
 
 

1 – ALGEMEEN  

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en opdrachten 

die worden verstrekt door c.q. gesloten met c.q. worden gegeven aan Foran B.V., hierna te noemen 

“Foran”. Met ”de klant” wordt hierna bedoeld de persoon, het bedrijf of de firma die een offerte, een 

orderbevestiging of producten of diensten ontvangt van Foran, of die op enigerlei wijze in contact 

staat met Foran in verband met een mogelijke dienst,  aankoop of levering door of met tussenkomst 

van Foran., of in verband met levering van een dienst, aankoop of goederenlevering die reeds door of 

door tussenkomst van Foran heeft plaatsgevonden.  

Indien Foran niet voor zichzelf met de klant handelt, doch een bemiddelingsovereenkomst met de 

klant sluit of als Foran als handelsagent voor de fabrikant optreedt, waarbij Foran op naam en voor 

rekening van de fabrikant handelt, dan zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.   

 

1.2 Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten met Foran zijn uitsluitend deze algemene 

verkoop-dienstverlenings- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van 

inkoopvoorwaarden  van de klant op door Foran B.V. gesloten overeenkomsten en ontvangen 

opdrachten wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten. Bij eventuele strijdigheid van deze algemene 

voorwaarden met door Foran B.V. gesloten schriftelijke overeenkomsten of aan Foran B.V. gegeven 

en door Foran schriftelijk bevestigde schriftelijke opdrachten prevaleren de schriftelijke 

overeenkomsten en door Foran schriftelijk aanvaarde opdrachten.   
 

2 – OPDRACHTEN  

 

2.1 Aan Foran gegeven opdrachten zijn slechts bindend wanneer ze schriftelijk door Foran zijn 

bevestigd. Specificaties in catalogi, brochures, prijslijsten e.d., evenals mondeling gegeven informatie 

over afmetingen, gewicht en andere specifieke eigenschappen van de producten, zijn uitsluitend 

bindend voor Foran indien deze expliciet in de orderbevestiging staan vermeld. Eventuele hulp in de 

vorm van technisch advies en berekening van materiaalverbruik moet uitsluitend als service van 

Foran worden beschouwd, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, tenzij partijen anders 

schriftelijk overeenkomen.  

Monsters geven een indicatie van de doorsneekwaliteit van het materiaal. Foran maakt een 

uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van eventuele (kleur- en kwaliteits)verschillen van beperkte 

aard tussen een monster en de uiteindelijk door Foran geleverde producten. Dienaangaande wordt 

elke aansprakelijkheid van Foran uitgesloten. 

 

2.2 Mondeling of telefonisch gemaakte afspraken, evenals wijzigingen of annuleringen van 

opdrachten, zijn uitsluitend bindend wanneer deze schriftelijk door Foran zijn bevestigd. Wijzigingen 

met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen, mate van afwerking en dergelijke worden alleen door 

Foran geaccepteerd indien deze wijzigingen nog door Foran bij de fabrikant c.q. toeleverancier zijn 

door te voeren en onder verlenging van de levertijd. Zulks is uitsluitend aan Foran ter beoordeling.   

 

2.3 Bij annulering door de klant worden alle hieruit voor Foran voortvloeiende schades, kosten en/of 

gederfde winst aan de klant in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor extra kosten die voortvloeien 

uit het wijzigen van een bestelling. Wanneer het evident is dat een noodzakelijke wijziging te wijten is 

aan het feit dat er geen overeenstemming bestaat tussen een bestelling en de bevestiging daarvan 

door Foran, worden de extra kosten niet aan de klant in rekening gebracht, indien deze klant Foran 

hiervan binnen 1 week na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk op de hoogte stelt, met 



dien verstande dat tenminste2 weken resteert voordat de levering zal plaatsvinden. 

 

3 – PRIJZEN  

 

3.1 De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen gelden, tenzij expliciet anders 

overeengekomen, exclusief btw,  

Geleverd wordt EXW (ex works - af fabriek) conform INCOTERMS 2020 en exclusief verpakking, tenzij 

partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

3.2 De prijzen die Foran hanteert, zijn exclusief belastingen, invoerrechten of heffingen, in welke 

vorm dan ook, tenzij dit expliciet anders in de offerte, orderbevestiging of overeenkomst staat 

vermeld.  

3.3 Foran behoudt zich het recht voor om de prijs van de te leveren producten aan te passen en aan 

de klant door te berekenen in overeenstemming met eventuele kostenwijzigingen die hebben 

plaatsgevonden in de periode tot aan de levering. 
 

4 – LEVERING EN OVERMACHT 

 

4.1 Slechts de door Foran in de orderbevestiging of overeenkomst opgegeven levertijd is van 

toepassing, niet de door de klant gewenste levertijd. Een eventuele overschrijding van de door Foran 

opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding, in welke vorm en op welke grond 

dan ook. Levertijden zijn altijd indicatief en nimmer als fatale (verzuim)termijnen aan te merken, 

tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

4.2 Wanneer er bij Foran of een toeleverancier sprake is van overmacht, ontslaat dat Foran geheel of 

gedeeltelijk van haar leveringsplicht, afhankelijk van de aard van de overmacht. 

Indien er bij Foran of haar toeleverancier sprake is van overmacht, is Foran gerechtigd de 

overeenkomst met de klant te ontbinden indien deze overmacht langer dan 6 maanden duurt. De 

klant heeft ingeval van overmacht zijdens Foran geen recht op schadevergoeding, in welke vorm en op 

welke grond dan ook. Onder overmacht wordt o.a. verstaan mobilisatie, oorlog, sabotage, staking, 

lock-out, lockdown, epidemie, pandemie, wijziging van wetten en voorschriften, tekort aan 

grondstoffen, overstroming, storm, brand en andere gevolgen van natuurkrachten, evenals alle 

andere bedrijfsstoringen waarop Foran geen invloed heeft, zowel bij Foran als bij een of meer  
van de toeleveranciers van Foran. Transportproblemen waarop Foran geen invloed heeft worden ook 

beschouwd als overmacht.  

4.3 Een levering wordt als voltooid beschouwd op het moment dat de producten op het afgesproken 

tijdstip op het afgesproken adres zijn afgeleverd. Indien de klant de producten niet in ontvangst 

wenst te nemen op de afgesproken plaats en tijd, is Foran gerechtigd om zonder schriftelijke 

ingebrekestelling de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden en schadevergoeding van de 

klant te vorderen, ook indien de producten niet door de klant zelf in ontvangst dienden te worden 

genomen. Foran heeft dezelfde hiervoor beschreven rechten indien afroep van een bestelling niet 

plaatsvindt binnen de afgesproken termijn/volgens de specificaties zoals vermeld in de 

orderbevestiging of de overeenkomst. 
 

5 – RETOURZENDING 

 

5.1 Retourzendingen door de klant worden niet door Foran geaccepteerd, tenzij partijen een speciale 

daartoe strekkende overeenkomst sluiten of hebben gesloten. (maatwerk)producten die speciaal voor 

de klant zijn aangekocht, kunnen niet worden geretourneerd (bijvoorbeeld elementen).  

5.2 Geretourneerde pallets voor eenmalig gebruik worden niet gecrediteerd zonder speciale 

overeenkomst. 

 
 



6 – BETALINGSVOORWAARDEN 

 

6.1 Betaling van geleverde producten dient plaats te vinden op de in de opdrachtbevestiging of 

overeenkomst bepaalde wijze en binnen de overeengekomen betaaltermijn en bij gebreke daarvan 

bij. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is Foran gerechtigd om de handelstransactierente ex art 

6:119a B.W. bij de klant in rekening te brengen die in overeenstemming met de Nederlandse 

wetgeving met betrekking tot rente op achterstallige betalingen. Het aankoopbedrag wordt opeisbaar 

op de overeengekomen uiterste betaaldatum/factuurvervaldatum, ook indien omstandigheden bij de 

koper ertoe leiden dat levering niet op het juiste tijdstip kan plaatsvinden. 

Bij niet tijdige betaling is Foran jegens de klant gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van 

buitengerechtelijke kosten conform de WIK/BIK, onverminderd het recht van Foran jegens de klant 

op vergoeding van mogelijk te maken gerechtelijke kosten.    

6.2 Het is de klant niet toegestaan de betaling op te schorten. De klant is ook niet gerechtigd tot 

schuldverrekening, compensatie en saldering, indien dit niet uitdrukkelijk schriftelijk is 

overeengekomen.  

6.3 Indien er bij Foran onzekerheid bestaat over de financiële gegoedheid van de klant, kan Foran het 

stellen van voldoende zekerheid of vooruitbetaling van de klant verlangen, alvorens de producten bij 

de klant af te leveren. Indien de klant zich niet houdt aan de vastgestelde betalingsvoorwaarden, of 

indien de klant insolvent (failliet, surseance van betaling of WSNP) raakt, of indien de klant niet 

kredietwaardig lijkt te zijn, heeft Foran het recht om alle onbetaalde/uitstaande vorderingen 

onmiddellijk en geheel opeisbaar te stellen, ongeacht de eerder overeengekomen betalingstermijnen. 

Foran is in geval van wanbetaling door de klant voorts gerechtigd om zonder uitstel de voorwaarden 

te wijzigen van alle reeds bevestigde, maar nog niet voltooide opdrachten die in productie zijn, of die 

reeds gereed zijn voor levering. De klant is verplicht Foran volledig te compenseren voor eventuele 

schade in de vorm van kosten en/of gederfde winsten, die het gevolg zijn van het feit dat de 

producten niet aan derden kunnen worden verkocht. Alle leveringen van Foran geschieden onder het 

voorbehoud van algehele voldoening van de koopprijs, eventueel vermeerderd met rente en 

(buiten)gerechtelijke kosten. De eigendom op de door Foran verkochte producten rust derhalve bij 

Foran totdat het aankoopbedrag inclusief eventuele rente en kosten door de klant is betaald. 
 

7 – TOLERANTIES 

 

7.1 Tenzij anders overeengekomen, gelden de standaard productietoleranties van Foran en/of haar 

toeleveranciers met betrekking tot afmetingen en dimensies. 
 

8 – TEKENINGEN, BEREKENINGEN, MODELLEN 

 

8.1 Foran heeft de eigendom van alle in eigen beheer geproduceerde tekeningen, 

kostenberekeningen, modellen.  Iedere inbreuk van de klant daarop kwalificeert als onrechtmatig 

en een toerekenbare tekortkoming van de klant. 
  
9 - OCTROOI- EN MODEL/MERKENRECHTELIJKE BESCHERMING 

 

9.1 De door Foran aan de klant aangeboden producten zijn model- en merkenrechtelijk beschermd. 

Het risico dat het door de klant beschreven en/of bestelde materiaal wordt gebruikt in strijd met 

octrooirechtelijke of model/merkenrechtelijke bepalingen of andere industriële 

beschermingsrechten, ligt bij de klant. Indien er door schending van deze rechten kosten en/of 

schades voor Foran ontstaan, is de klant jegens Foran tot vergoeding van die kosten/schades 

gehouden.  

 

10 – INSPECTIEPLICHT, RECLAMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID VAN FORAN 



 

 10.1 De klant is verplicht de producten onmiddellijk na inontvangstneming te inspecteren. Eventuele 

reclamaties moeten schriftelijk worden ingediend, uiterlijk binnen veertien dagen nadat een gebrek is 

geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden. Reclamaties die later dan een jaar na de 

levering worden ingediend, worden niet geaccepteerd en niet door Foran in behandeling genomen 

zonder dat de klant een specifieke schriftelijke garantie kan inroepen.  

10.2 Foran aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de geleverde producten zijn aangepast of 

bewerkt, of indien deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan in de productbeschrijving van 

Foran of de fabrikant staat vermeld. Hetzelfde geldt indien er verliezen ontstaan ten gevolge van het 

feit dat de producten niet met de vereiste zorgvuldigheid worden behandeld, na voor transport te zijn 

opgeladen.  

10.3 Indien een reclamatie door Foran gegrond mocht worden bevonden, kan Foran naar eigen vrije 

keuze het gebrek herstellen of het product vervangen door een product zonder gebreken. De 

aansprakelijkheid van Foran is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het product of dienst. 

Foran aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schades, waaronder begrepen onder 

meer gederfde inkomsten en omzet, verliezen, verminderde of stilgelegde productie en de 

onmogelijkheid om het product te gebruiken, die eventueel kunnen ontstaan bij de klant of bij 

derden.  

10.4 De klant is verplicht om Foran in de gelegenheid te stellen de vervanging/reparatie zo snel 

mogelijk uit te voeren, uiterlijk binnen zes maanden na acceptatie van de reclamatie, bij gebreke 

waarvan de vervangings/reparatieplicht van Foran vervalt. 

10.5 Een klacht of reclamatie geeft de klant niet het recht om een contractueel overeengekomen 

prestatie, waaronder de betaling, niet te verrichten. Vervangen producten zijn eigendom van Foran. 

10.6 De klant kan geen garanties ontlenen aan brochures of andere bronnen, waaronder begrepen 

informatie die afkomstig is van personeel van Foran met betrekking tot de gebruikseigenschappen 

van een product in een concrete situatie. De klant kan Foran daarvoor evenmin aansprakelijk stellen. 
 

11 – PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID 

 

11.1 De aansprakelijkheid van Foran beperkt zich uitsluitend tot letselschade of materiële schade 

waarvan kan worden bewezen dat deze door het geleverde product is veroorzaakt.  

11.2 Foran aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade ook die veroorzaakt is door 

onjuist of oneigenlijk gebruik van het product. Hetzelfde geldt indien het product wordt gebruikt op 

een onderlaag of wordt blootgesteld aan invloeden waar het product niet op is berekend. Foran is 

evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ontoereikende of ondoelmatige opslag.  

11.3 Indien niet anders is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Foran met betrekking tot 

materiële schade op grond van productaansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende 

geval onder de daarvoor door Foran gesloten verzekering wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid Foran 

omvat in geen enkel geval productieverlies, gederfde inkomsten of vergelijkbare indirecte verliezen bij 

de klant 

11.4 Indien een derde een van de partijen op dit punt aansprakelijk stelt en schadevergoeding eist, is 

deze partij verplicht de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 

12 – GARANTIE 
 
12.1 Foran respecteert de garantieverplichtingen van de fabrikant van het product en zal beroepen van de 
klant op garantie doorgeleiden naar de fabrikant en garantieclaims uitsluitend honoreren indien de 
fabrikant het beroep op garantie honoreert. 
 

13 – RECHTSKEUZE EN GESCHILLENBESLECHTING  

 

13.1 Op alle offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen van Foran met de klant, de   



interpretatie en uitvoering daaronder begrepen, is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing.  

13.2 Alle geschillen tussen Foran en de Klant zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank 

Rotterdam, tenzij de Nederlandse wetgeving dwingendrechtelijk een andere bevoegde 

rechter aanwijst. 

 

 
 

Foran B.V. 


